Apartmán s částečným výhledem na moře, Slunečné pobřeží,
Bulharsko

ID nemovitosti BGPS31
Město Slunečné Pobřeží
Typ Byt
Dispozice 2+kk
Ložnice 1
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Velmi dobrý
Typ zakázky Prodej
Balkón Ano
Zařízen Zařízeno
Stav zakázky Aktivní
Patro 4. patro
Cena 53 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout příjemný apartmán s částečným výhledem na moře v rekreačním letovisku Slunečné pobřeží v
Bulharsku. Apartmán o celkové ploše 63 m2 (včetně společných prostor) je situován v pátém podlaží hotelového resortu o
sedmi podlažích. Nachází se v něm obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, jedna ložnice, koupelna a balkon.
Apartmán se prodává kompletně zařízený. Jelikož je lokalizován v resortu, jeho majitel může využívat hotelové služby jako 24 –
hodinová recepce, prádelna, parkování, restaurace, bary, lobby bar, posilovna, wellness a masáže, parné lázně, jacuzzi,
solárium, stolní tenis, biliard a další. Resort disponuje společnou terasou ke slunění a bazénem s přilehlým barem. V
bezprostřední blízkosti resortu se nachází tematický vodní park, kde se zabaví jak děti, tak dospělí, a stanice turistického vláčku,
který Vás doveze do blízkého historického města Nesebar. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 400 m. Projektování letoviska
Slunečního pobřeží bylo zahájeno v roce 1957 byť neznámými, ale talentovanými a ambiciózními specialisty. Dnes je to největší
bulharské letovisko se spoustou vymožeností. Dopravní spojení je opravdu vynikající, jelikož tudy projíždějí všechny autobusy
na trase z Varny do Burgasu. Kousek se nachází další letovisko Sveti Vlas známý plážemi s oceněním Modré vlajky, ale také
svým příznivým klimatem pro léčbu dýchacích onemocnění. Za návštěvu rozhodně stojí i blízký Nesebar, který je od roku 1983
součástí světového dědictví UNESCO. Je unikátním příkladem syntézy lidské kultury na pozadí staletí již od 2. tisíciletí p. n. l.,
přes období antiky a středověku, jejichž památky jsou zachovány i dnes, až po 19. století a jeho typické dřevěné domy. Zdejší
okolí je proto výbornou volnou jak pro klidnou, tak i aktivní dovolenou.
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